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Inhoud

Waarvoor staat de bio-ingenieur?
Vroeger was het eenvoudiger: landbouwingenieur of ingenieur voor de landbouwkundige
en scheikundige industrieën, voor sommigen onder u klinkt dat nog altijd vertrouwder dan
“de bio-ingenieur”. Een korte periode waren er ook de ingenieurs in de toegepaste biologische
wetenschappen, een titel die anderen onder u met trots dragen. Maar de specialisaties en
toepassingsdomeinen werden steeds breder en ondertussen, na meer dan 20 jaar, wordt ook
“de bio-ingenieur” stilaan een begrip. Het werkveld roemt hen om hun brede inzetbaarheid,
hun sterke wetenschappelijke basis en vooral om hun probleemoplossend denken. Of zoals
Louise Fresco, die een eredoctoraat aan KU Leuven kreeg op voordracht van onze faculteit,
het tijdens haar toespraak mooi verwoordde: we moeten mensen opleiden volgens een T-profiel:
in de diepte en in de breedte. Van oudsher beantwoordt de bio-ingenieur hieraan: verdiepend in
een bepaalde richting, de gekozen master of major en tegelijk ook in de breedte via de algemene
bachelor en de combinatie van de major met een minorrichting.
In onze opleidingen staat de “disciplinary future self”, een concept uit de beleidsvisie onderwijs
van de KU Leuven, centraal. Hierbij is het belangrijk dat de student vanaf het begin van de
opleiding meegenomen wordt naar de persoon die hij of zij later zal worden, en welke rol hij
of zij zal spelen in de maatschappij. De laatste jaren heeft de faculteit sterk geïnvesteerd in het
uitbouwen van dit concept vanaf het begin van de opleiding. De nadruk die meer recent gelegd
wordt op competentieontwikkeling en interactie van studenten met het werkveld kadert eveneens
in dit concept. We stimuleren stages, faciliteren studierelevante studentenjobs, en bieden masterproeven aan in samenwerking met bedrijven. Wanneer deze intra- en extracurriculaire inspanningen
ook aanleiding geven tot een betere profilering van de bio-ingenieur in het werkveld, dan worden
twee vliegen in een klap geslagen.

Werken aan de disciplinary future self 4
Eredoctoraat voor landbouw- en
voedselexperte Louise O. Fresco

8

Nieuw Europees partnerschap
wil ons gezonder doen eten

13

De chemische weg naar een CO2

14

Bananentaart met 30 kaarsjes

16

Francqui-Leerstoel voor
glutenonderzoek

18

VBI-nieuws

22

Alumninieuws

24

Studentennieuws

25

Personalia

26

De bio-ingenieursopleiding staat voor onderzoeksgebaseerd onderwijs waarbij het onderzoek
zich toespitst op biologische materialen en levende organismen in interactie met de micro- en
macro-omgeving vanuit een toepassingsgericht perspectief dat zowel maatschappelijk als
industrieel kan zijn. Het probleemoplossend vermogen vanuit een ingenieursdenken staat hierbij
centraal. Het onderzoek aan onze faculteit wordt hoog aangeschreven. Getuige hiervan de zijn
de sterke betrokkenheid van leden van onze faculteit bij EIT Food, een recent goedgekeurd
knowledge and innovation consortium, kortweg KIC, in het domein van voeding, bij het tot stand
komen van het standpunt van de KVAB over de chemische weg naar een CO2 – neutrale wereld
en bij Bioversity International, dat met de grootste bananencollectie ter wereld onder de vlag van
de VN werelderfgoed beheert.

© Rob Stevens

Deze inspanningen kunnen enkel vruchtbaar zijn wanneer ze breed gedragen worden, niet enkel
door professoren, onderzoekers en ondersteunend personeel van de faculteiten en departementen,
maar evenzeer door studenten (LBK), alumni (VBI en zijn geledingen) en door het werkveld,
vertegenwoordigd door de facultaire senaat. Het is de samenwerking tussen gedreven mensen
van elk van deze groepen die maakt dat het disciplinary
future self concept kan gerealiseerd worden, dat
maatschappijrelevant onderzoek kan gebeuren en
dat de waarde van het profiel van de bio-ingenieur
kan uitgedragen worden.
Want geeft u nu zelf toe: wat een prachtige, relevante
opleiding waar we elke dag opnieuw voor mogen instaan!
prof. Nadine Buys
decaan

prof. Christophe Courtin
vicedecaan
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Werken aan de disciplinary
future self en de profilering
van de bio-ingenieur
Wanneer je op SID-in dagen of infobeurzen in contact komt
met jongeren die een keuze moeten maken uit het zeer
ruime gamma aan hogere opleidingen dat voorhanden is,
is het duidelijk dat ze in min of meerdere mate stil staan bij
hun future selves, hun toekomstige ik. Ze vragen zich onder
meer af in welke interesses, ambities en aspiraties zij willen
investeren (of niet) en binnen welke discipline ze dit willen
doen. De ene ziet zichzelf bijvoorbeeld jurist worden.
De andere ziet zich iets doen met zijn passie en liefde voor
de wiskunde. Nog een andere wil zich verdiepen in biologische
materialen en levende organismen in interactie met de microen macro-omgeving vanuit een toepassingsgericht perspectief
dat zowel maatschappelijk als industrieel kan zijn. Het future
self dat met een dergelijke interesse of discipline wordt
ingekleurd, noemen we de ‘disciplinaire future self’.
In de visie op onderwijs en leren van KU Leuven en van
onze faculteit staat dit concept van disciplinaire future self
van de student centraal. We willen de studenten de kansen
geven zich als persoon te vormen tot deskundigen die
beschikken over gevorderde wetenschappelijke en oplossingsgerichte kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking
tot toepassingen van levende wezens en biologische
materialen. Met de bacheloropleiding wil de faculteit de
studenten toelaten hun disciplinaire future self te ontdekken,
finetunen en onderbouwen terwijl de masteropleidingen erop
gericht zijn studenten toe te laten zich in de diepte te
ontwikkelen. Om dit te bereiken liggen de zwaartepunten
van de opleidingen bij een grondige vorming in een breed
palet van basiswetenschappen en van ingenieurstechnische
en systeemgerichte competenties. Deze zijn vereist voor
concrete toepassingen van levende organismen en biologische
materialen, met aandacht voor relevante socio-economische,
maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten.
Het concept van disciplinaire future self betekent niet alleen
dat we binnen de opleiding tot bio-ingenieur oog willen
hebben voor ontwikkeling van competenties en het in het
vooruitzicht stellen van mogelijke toepassingen. Het betekent
eveneens dat we studenten willen helpen zich te oriënteren
via een ijkingstoets. Het betekent verder dat we studenten
reeds tijdens hun studies in contact willen brengen met het
werkveld en hen een professionele gerichtheid meegeven,
en dit door studierelevante studentenjobs, stages of
masterproeven.
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Deze aspecten van persoonsvormend onderwijs lichten we
in dit stuk graag toe.

IJkingstoets
In de eerste plaats willen we een brug vormen tussen het
secundair onderwijs en het onderwijs aan onze faculteit.
Daarom krijgt de ijkingstoets een steeds meer prominente
rol bij het informeren en aantrekken van generatiestudenten.
Met deze toets kan je als student nagaan of je beschikt
over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden
om de opleiding van bio-ingenieur met een goede kans op
succes aan te vatten en die verwachte future self te realiseren.

De opleiding
De faculteit zet zich in om haar studenten, eens gestart,
de meest kwaliteitsvolle academische opleidingen aan te
bieden. Implementatie van het concept van disciplinary
future self in de opleiding tot bio-ingenieur houdt in de
eerste plaats in dat we in en door de opleiding zelf reeds
vanaf het eerste bachelorjaar proberen duidelijk maken wat
“bio-ingenieur” inhoudt. Dit betekent bij voorbeeld dat bij
het onderwijzen van de basiswetenschappen, de lesinhoud
in de mate van het mogelijke gekoppeld wordt aan concrete
toepassingen in het domein van de bio-ingenieur, en dit
zonder afbreuk te doen aan de basiswetenschappen zelf.
Hierbij wordt aandacht geschonken aan relevante socioeconomische, maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten.
Dit uit zich eveneens in practica en examens. Zo zal tijdens
een practicum dierkunde eerder gekeken worden naar de
dissectie van een productiedier zoals een kip, dan naar
een equivalent, niet commercieel relevant dier. Bij een examen
plantkunde zal eerder gevraagd worden naar het ontwerpen
van een zo optimaal mogelijk functionerend blad dan naar
de beschrijving van de werking van dat blad. De hervormingen
die deze visie vereisen zijn volop aan de gang en werden
al ten dele doorgevoerd.
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IJkingstoets bio-ingenieur
Waar en
wanneer?

5 juli om 9u30 te Leuven, Antwerpen en Kortrijk
18 september om 9u30 te Leuven en Kortrijk

Wat?

De ijkingstoets test via meerkeuzevragen enkele vaardigheden die belangrijk
zijn voor vakken die je krijgt in het eerste jaar van de opleiding. De inhoud
van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair
onderwijs met 6 uur wiskunde. De vragen peilen naar je redeneervermogen,
begrippenkennis, wiskundige vaardigheden, wiskundige vraagstukken in
een fysica-context en inzicht in chemie.

Verplicht?

Bonus?

Neen, de ijkingstoets is niet verplicht en het resultaat is niet bindend voor je
studiekeuze. Ze is bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar
hoger onderwijs. Met deze toets kan je nagaan of je beschikt over voldoende
voorkennis en vaardigheden om de opleiding te starten. Als na de toets blijkt
dat je niet over voldoende voorkennis beschikt, dan is er nog voldoende tijd om
dit bij te werken, eventueel door zomercursussen chemie en wiskunde te volgen.

Wie slaagt voor de ijkingstoets bio-ingenieur (minstens 10/20), heeft recht
op een vrijstelling* van een onderdeel en bijhorende toets binnen het vak
Calculus en Analyse (eerste semester). Dat onderdeel en de toets ervan
tellen mee voor één studiepunt (1/8 van het geheel van het vak). Die toets
vindt plaats in de vierde of vijfde week na de start van het academiejaar.
Wie slaagt voor de ijkingstoets burgerlijk ingenieur of die van wiskunde/
fysica en informatica, heeft ook recht op deze vrijstelling.
*enkel als je de opleiding bio-ingenieur start te Leuven

Meer info?

www.ijkingstoets.be
www.biw.kuleuven.be/ijkingstoets
ijkingstoetsbiw@kuleuven.be

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee, België
www.biw.kuleuven.be
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Professionele
gerichtheid
In het licht van de disciplinary future self en een onderwijsbeleid dat erop gericht is meer autonomie te geven aan
studenten, wil de faculteit ook de interactie van studenten
met het werkveld en zo hun professionele gerichtheid tijdens
de opleiding versterken. Zowel bij studenten als bedrijven
leeft er immers de vraag naar meer mogelijkheden om
tijdens de studies al 'feeling' te krijgen met het werkveld.
Hiervoor werkt de faculteit samen met de facultaire senaat,
een adviesraad met leden uit het werkveld, en de
studentenkring LBK.
Concreet wordt er binnen het curriculum van de studenten
aandacht besteed aan
(i) de mogelijkheid om stages uit te voeren bij bedrijven
en instellingen.
(ii) nauwere samenwerking met bedrijven in het kader van
masterproeven.
Buiten het curriculum wordt er gewerkt aan
(iii) het aanbieden van studierelevante studentenjobs.
(iv) het versterken van niet-kennisgebonden
competenties van onze studenten.
(v) de organisatie van bedrijvendagen en andere
contacten met de industrie door LBK.
Deze initiatieven zijn gericht op studenten, maar bieden
tegelijkertijd de mogelijkheid aan het werkveld om het
profiel van de bio-ingenieur én de studenten zelf beter te
leren kennen. Ze werden in oktober 2016 op een event
met vertegenwoordigers van meer dan 40 bedrijven en
instellingen uit het werkveld bediscussieerd.

Stages
De faculteit wil de meerwaarde en het complementaire karakter
van stages benadrukken, en daarom kunnen student een
studiestage doen. Zo'n studiestage vindt plaats in een bedrijf
of organisatie, behorend tot het werkveld van de opleiding
maar ze kan ook plaatsvinden in het buitenland bij andere
universiteiten, ondernemingen, opleidingscentra, projecten
voor ontwikkelingssamenwerking, onderzoekscentra etc.
Tijdens een stage als keuze-opleidingsonderdeel binnen
de masteropleiding (6 studiepunten) voert een student
gedurende 5 weken en onder begeleiding een welomschreven
opdracht uit in een bedrijf of organisatie, behorend tot het
werkveld van de opleiding. Het doel is om enerzijds verworven
kennis en competenties te confronteren met de praktijk en
deze verder te ontwikkelen, en anderzijds aan de hand van
een eerste werkervaring een aantal bijkomende competenties
en attitudes te ontwikkelen die belangrijk zijn in het werkveld.
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Deze stage staat volledig los van de masterproef. De student
leert doelgericht rapporteren over de vorderingen en het
eindresultaat en op een professionele wijze omgaan met
collega’s. Daarnaast zijn er eveneens industriële stages
binnen de master in de bio-ingenieurswetenschappen:
katalytische technologie (15 studiepunten) en de stage
‘ontwikkeling van geo-toepassingen’ binnen de opleiding
master in de bio-ingenieurswetenschappen: landbeheer
major aardobservatie en Master of Bioscience Engineering:
Agro- and Ecosystems Engineering major Information
(7 studiepunten).

Masterproeven
Een masteropleiding wordt afgerond met een masterproef
van 30 studiepunten waarmee de student aantoont dat hij
verworven kennis en vaardigheden kan toepassen. Ze weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid
of de onderzoeksingesteldheid van de student. De masterproef is een zelfstandig werk met een originele wetenschappelijke inhoud en de student toont aan dat hij een bepaald
domein van de bio-ingenieurswetenschappen beheerst
door relevante wetenschappelijke literatuur te verzamelen,
te interpreteren en te rapporteren. Hij test een hypothese
of een objectief door een gepaste experimentele aanpak
en trekt daaruit gepaste conclusies. Uiteindelijk wordt die
neergeschreven en gepresenteerd voor een jury.
Qua masterproefonderwerpen is in de eerste plaats keuze
tussen onderwerpen aangeboden door de onderzoeksafdelingen verbonden aan de faculteit. Ook bedrijven kunnen
onderwerpen aanbieden. In het licht van de disciplinaire
future self wil de faculteit dit stimuleren en een meer formeel
kader uitwerken voor dergelijke samenwerking. Als een
student, tot slot, een idee heeft dat hij graag zou uitwerken
of hij heeft contacten met een bedrijf en wil in samenwerking
met dat bedrijf een bepaalde opdracht uitwerken, dan bestaat
de mogelijkheid om een eigen onderwerp voor een masterproef in te dienen. In beide laatste gevallen moet binnen
de opleiding een promotor gevonden worden die vertrouwd
is met het specifieke onderwerp en die zich garant wil stellen
voor een gedegen begeleiding.

Studierelevante
studentenjobs
Als brug tussen het bedrijfsleven en jobstudenten en jonge
starters is Randstad Young Talents sinds 2012 actief in studierelevante studentenjobs en startersbanen. Gestart met
de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de
KU Leuven werd op vraag van de faculteit en de facultaire
senaat het initiatief in 2014-2015 uitgebreid naar de
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.
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De dienstverlening kent drie luiken:
1. Het aanbieden van studierelevante studentenjobs vanaf
derde bachelor. Op deze manier wordt een win-win
situatie gecreëerd: de student doet relevante kennis en
kunde op en de onderneming geniet van de expertise
van een Young Talent aan een lage kostprijs (projectmatig werken, consultancy, …).
2. Individuele coaching van laatstejaarsstudenten/masters
naar de arbeidsmarkt
3. Vliegende start van recent afgestudeerden op de
arbeidsmarkt
In studierelevante jobs doen studenten ervaring op,
bouwen ze aan hun netwerk en hun cv en zijn op deze
manier beter voorbereid op het bedrijfsleven. Bedrijven
krijgen op een snelle en flexibele manier hooggeschoolde
arbeidskrachten in huis en creëren nu al banden met hun
medewerkers van morgen. Starters op de arbeidsmarkt
worden begeleid naar een eerste job die optimaal aansluit
op hun studie. Daardoor zitten ze beter op hun plaats en
staan ze sterker aan het begin van hun carrière.
Tijdens het academiejaar 2015-2016 waren 51 studenten
geïnteresseerd in een studierelevante studentenjob.
Uiteindelijk vonden 18 studenten een studierelevante
studentenjob via Randstad. Drie studenten vonden langs
deze weg een stage (zie verder). Op een infosessie eind
2016 kwamen meer dan 80 geïnteresseerde studenten
poolshoogte nemen.
Naar aanleiding van de goede ervaringen met de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen en de Faculteit Bioingenieurswetenschappen is ook de KU Leuven zelf een
partnerschap aangegaan met HR-dienstverlener Randstad.
In november 2016 lanceerde de KU Leuven vanuit dat
partnerschap het Student Carreer Center: een servicepunt
dat het voor studenten makkelijker moet maken om een
gepaste job te vinden.

Competenties
Welke competenties en persoonlijke kenmerken zijn belangrijk
voorbio-ingenieurs? Kunnen organiseren, initiatief nemen,
plannen, autonoom werken, dynamisch zijn, assertief zijn,
kritisch kunnen denken en nog veel meer. Deze competenties
moeten ontwikkeld of verbeterd worden en de faculteit en
studentenvereniging LBK willen daarin een rol spelen.
Daar waar de faculteit inzet op competentieontwikkeling
binnen het curriculum van de bio-ingenieur, organiseert LBK
eerder extracurriculaire activiteiten zoals initiatieworkshops,
skill seminaries, gastcolleges en oefeningen in rapporteren
en presenteren. Ook evenementen die bedrijven bekend
maken bij de student komen aan bod naast een jobbeurs.

LABORANT BIJ EEN VOEDINGSBEDRIJF
Lotte is derde bachelorstudent Bio-Ingenieurswetenschappen. Zij heeft een maand gewerkt in
het kwaliteitslabo van een voedingsbedrijf waar zij
analyses deed op de grondstoffen en eindproducten.
PROJECT ROND CO2-UITSTOOT VOOR EEN KMO
Korneel is derde bachelorstudent Bio-Ingenieurswetenschappen. Voor een KMO heeft hij de CO2uitstoot in kaart gebracht. Korneel heeft hierbij
een analyse gemaakt en deze uitgewerkt in een
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk document.
AANKOOPMEDEWERKER BIJ EEN CHEMISCH
BEDRIJF
Christof is masterstudent Bio-Ingenieurswetenschappen. Afgelopen zomer heeft hij als student
gewerkt op de aankoopafdeling van een chemisch
bedrijf. Hier heeft hij de huidige database van
leveranciers geüpdatet.
KWALITEITSMEDEWERKER BIJ EEN
VOEDINGSBEDRIJF
Karen is masterstudent Bio-Ingenieurswetenschappen.
Zij heeft voor een voedingsbedrijf de bestaande
procedures volgens de ISO 22000 normering
aangepast en uitgeschreven.
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER BIJ EEN
BEDRIJF ACTIEF IN WATERBEHANDELING
Hannes start als technical support engineer waar
hij als bio-ingenieur advies gaat geven aan klanten
i.v.m. chemische waterbehandeling. Hiervoor gaat
hij on site analyses uitvoeren en op basis hiervan
support geven.
TRAINEE BIJ EEN LOGISTIEK BEDRIJF IN
DE VOEDINGSSECTOR
Kristof is als afgestudeerd bio-Ingenieur gestart in
een traineeship bij een logistiek bedrijf in de voedingssector. Gedurende twee jaar zal hij ondergedompeld
worden in productie en operations.
PRODUCTION ENGINEER BIJ EEN
VOEDINGSBEDRIJF
Sven gaat starten als production engineer bij een
voedingsbedrijf. Als rechterhand van de productiemanager zal hij o.a. instaan voor de opleiding en
support van de operatoren en de KPI reporting.
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Eredoctoraat voor landbouw- en
voedselexperte Louise O. Fresco
De Nederlandse hoogleraar Louise O. Fresco
is een unieke en geëngageerde stem in het
academisch én in het maatschappelijk debat over
duurzame voedselvoorziening. Als één van de
eersten benadrukte ze dat ons voedsel nood heeft
aan een doordacht en gedragen beleid dat de
raakvlakken met andere grote maatschappelijke
uitdagingen incorporeert: onder- en overgewicht,
impact op het milieu, klimaatverandering, biodiversiteit,
economische en sociale ontwikkelingen.
Fresco vuurt het debat rond voedsel aan bij internationale organisaties, via columns, op televisie
en in populairwetenschappelijke boeken. “Eten is
vandaag een bron van intense verwarring”, zo stelt
ze in haar bekendste boek, Hamburgers in het
Paradijs (2012), maar ook: “We zijn wie we zijn door
wat we eten en met wie. In eten en in ons begrip
daarvan balt zich ons mens-zijn samen”. Sinds 2014
is Fresco voorzitter van de Raad van Bestuur van
Wageningen University & Research. Promotoren
van het eredoctoraat zijn professoren Wannes
Keulemans en Annemie Geeraerd.

Kleinschalige landbouw: klinkt sympathiek, maar daarmee
ga je de wereld niet voeden. De Nederlandse hoogleraar
en schrijfster Louise O. Fresco heeft geen angst om
contra-intuïtieve waarheden te benoemen. Voedsel gaat
over emotie, beseft ze maar al te goed, maar de feiten
hebben hun rechten. “Algemene morele uitspraken zoals
‘suiker is slecht’: daar moet een wetenschapper zich ver
vandaan houden.”
De perfecte kennismaking met Louise O. Fresco is haar
TED Talk uit 2009 – inmiddels bijna 900.000 keer online
bekeken. Daarin doet ze in krap een kwartier uit de doeken
hoezeer we inmiddels vervreemd zijn van de productie van
ons dagelijks brood. Met een wit fabrieksbrood in de hand
tackelt ze onze voorgekauwde waarheden. Fabrieksbrood
slecht? Onzin, het helpt veel mensen aan basisvoedsel.
Als het over voedsel gaat, is niets eenvoudig, besluit Fresco.
“Alles hangt samen. Eten is net zo belangrijk als energie,
als veiligheid, als het leefmilieu.”
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Fresco is in Nederland al jaren een household name in
het publieke debat over duurzame voedselproductie.
Gepromoveerd als bio-ingenieur deed ze onderzoek op
tropische plantenteelt in Afrika en reisde vervolgens de wereld
rond voor de Wereldvoedselorganisatie FAO. Ze schrijft net
zo bevlogen over duurzaam boeren als over eetcultuur.
In 2012 bundelt Fresco haar brede expertise in het magistrale
boek Hamburgers in het paradijs. Voedsel in tijden van
schaarste en overvloed. We spreken haar aan de universiteit
van Wageningen, Fresco’s alma mater, waar ze sinds 2014
bestuursvoorzitter is.

Vloeken in de kerk
Noem Louise Fresco gerust een onverbeterlijke optimist:
de landbouw van de voorbije honderd jaar omschrijft ze
als een onwaarschijnlijk succesverhaal. “Een eeuw geleden
was zestig procent van de wereldbevolking ondervoed,
nu elf procent. En die elf procent leven in gebieden waar
de staat niet functioneert.” Binnen afzienbare tijd zullen
we de hele wereldbevolking gezond en duurzaam kunnen
voeden, gelooft Fresco.
Nochtans wordt er vaak gesomberd over landbouw,
met verhalen over overschotten, milieuvervuiling, subsidie
slurpende veeteelt. “En toch is de grote trend positief.
Die somberheid heeft een andere oorzaak. De afstand
tussen de consument en de boer op het veld is te groot
geworden. De tijd dat iedereen die op het platteland
woonde zelf boerde, is definitief voorbij. We hebben geen
idee meer hoe ons voedsel vandaag echt geproduceerd
wordt. We krijgen nostalgie naar een onbestaand verleden
omdat we zijn vergeten hoe het werkelijk was. De arbeidsomstandigheden in de landbouw waren bar slecht.
Voedsel was schaars: op het platteland had je in de winter
nauwelijks enige keuze voor het eten.”
Fresco ziet dan ook weinig heil in een terugkeer naar
de kleinschaligheid van toen: dat is het verleden, niet de
toekomst. “Het verzet tegen grootschaligheid steunt voor
een groot stuk op emotie. Natuurlijk, je eigen tomaten
kweken, zelf je brood bakken, dat is sympathiek en leuk.
Maar we willen toch ook voedsel produceren voor wie
minder mogelijkheden heeft? We kunnen België of
Nederland echt niet voeden door alleen maar kleinschalig
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te produceren. De opbrengst van je eigen tuin valt nogal
eens tegen, terwijl je vandaag met de juiste methodes tot
veertig kilo tomaten per vierkante meter kan halen.”
“Het klopt ook niet dat ‘grootschalig’ automatisch betekent:
slecht voor het milieu. De verwerking van groenten kan
vaak stukken milieuvriendelijker op grote schaal –
om bijvoorbeeld sla te wassen heb je minder water nodig
– en er zijn minder verliezen. Ook onze voedselveiligheid is
gebaat bij professionele verwerking, en niet bij kleine, lastig
te controleren bedrijfjes op het boerenerf.”
“De tegenstelling grootschalig versus kleinschalig is retorisch.
Wat groot en klein is, hangt van de context af. Grote internationale bedrijven kunnen de consument wel degelijk
bedienen met kleinschalig aanvoelende gespecialiseerde
merken.”
Vraagtekens zetten bij kleinschaligheid, of bij biologische
landbouw, dat klinkt als vloeken in de groene kerk. “Ik bots
nooit om te botsen”, pareert Fresco. “Als onderzoeker moet
je de zaken zeggen zoals ze zijn, ook al zijn ze niet populair.
Natuurlijk zijn er terechte zorgen over onze overvloed –
we gooien 30 procent van ons voedsel weg – en natuurlijk
moeten we productie zien te combineren met diervriendelijkheid. Maar feiten hebben ook hun rechten: boeren willen
echt niet terug naar vroeger, ze zijn gelukkig met de
melkrobot voor hun koeien.”

Koeien in het landschap
Het is een stokpaardje van Louise Fresco: bekijk het ruimere
plaatje, en je oordeelt minder zwart-wit. “Toegegeven, vaak
voelt het contra-intuïtief aan. Ik zie zelf ook graag koeien in
het landschap staan. Ze op stal houden lijkt maar zielig.
Maar een koe in de wei verbruikt meer energie dan op stal,
en de uitstoot van broeikasgassen valt nauwelijks te
controleren. Slecht voor het milieu dus. Als ik 30.000
kippen samen zie, dan word ik ook niet gelukkig. Maar kippen
die buiten scharrelen, lopen bijvoorbeeld een reëel risico
op vogelgriep. Kippen in legbatterijen blijken ook minder
stresshormoon te hebben. Je moet al die zaken benoemen
als je het over milieu en dierenwelzijn wil hebben. Pas dan
kan de samenleving keuzes maken.”
Is dé oplossing dan niet om vlees volledig van het menu
te schrappen? “De magische oplossing bestaat niet.
Vlees kan in beperkte hoeveelheden in ons dieet blijven.
Herkauwers, kippen, vis, varkens: ze kunnen een rol blijven
spelen. We hebben hier in Wageningen allerlei simulaties
gemaakt, en daaruit blijkt dat dieren zeker nog een plaats
hebben in de landbouw van de toekomst. Grazende dieren
halen bijvoorbeeld eiwitten uit land dat verder niet geschikt
is voor akkerbouw. We moeten niet voor nul dieren gaan,
maar voor het optimale aantal dieren.”

© Rob Stevens

Van links naar rechts: prof. Wannes Keulemans, prof. Louise Fresco, prof. Annemie Geeraerd, rector Rik Torfs
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“Ik zeg niet dat er niets anders moet. Het massaal verschepen
van soja en maïs, louter voor dierlijke productie, zal in de
toekomst afnemen. We zullen hier in het Westen minder
vlees moeten eten. We moeten ook naar technologische
vernieuwing kijken: kunnen we bijvoorbeeld synthetische
melk maken? Is zoiets acceptabel voor de consument?”
We zullen ook aan ‘verwachtingsmanagement’ moeten
doen, denkt Fresco. “We zijn er hier aan gewend geraakt
dat we, generatie na generatie, rijker worden. Dat zal niet
blijven duren, de groei zal niet meer zo zijn als vroeger.
Jongeren zullen hun verwachtingen moeten bijschaven.”
“Maar het is niet aan ons om pakweg de Chinezen of de
Afrikanen te zeggen dat zij geen vlees mogen eten. De wereld
ziet er anders uit dan vroeger, het Westen is niet meer de norm.
We leiden in Wageningen veel landbouwkundig ingenieurs uit
Afrika op. Zij zullen daar de nieuwe leiders moeten worden,
ze moeten er de landbouw efficiënter maken, want die staat
onder grote druk door de massale vlucht naar de stad.”

Geen dogma’s
Wat is goed, wat is gezond? Eten is vandaag een bron van
intense verwarring, schrijft Louise Fresco in Hamburgers in
het paradijs. Getuige onze irrationele afkeer voor het witte
fabrieksbrood van haar TED-lezing. “Voedsel heeft altijd
onze identiteit bepaald”, legt ze uit. “Zeg me wat je eet,
en ik zeg je wie je bent. En dat is vandaag, in dit tijdperk van
overvloed en keuzes, meer dan ooit het geval. Dat is geen
probleem, zolang je er maar niet te dogmatisch mee omgaat.”

WIE IS LOUISE O. FRESCO?
• °1952 in Meppel, Nederland
• Promoveert in 1986 cum laude op tropische
plantenteelt aan Wageningen University
• Is hoogleraar plantaardige productiesystemen en
duurzaam landgebruik in Wageningen, Leiden en
Amsterdam, en gasthoogleraar aan o.a. Stanford
en Uppsala
• Wordt in 2014 bestuursvoorzitter van Wageningen
University & Research
• Is van 1997 tot 2006 hoofd van landbouw en
voedsel bij de Wereldvoedselorganisatie FAO
• Schrijft voor een breed publiek over voedselzekerheid en eetcultuur, onder meer in NRC
Handelsblad en in het boek Hamburgers in
het Paradijs (2012), dat resulteert in de zesdelige
tv-reeks Fresco’s Paradijs
• Is ook auteur van drie romans; De utopisten (2008)
werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs

“Van sigaretten kun je onomwonden zeggen: blijf eraf,
roken is slecht. Maar je kan nooit zeggen dat één specifiek
levensmiddel slecht is, als je voldoende afwisselt.”
Waarom de kranten dan volstaan met artikels van die
strekking? “Wat een wetenschapper zegt en wat de
kranten ervan maken, dat zijn twee verschillende dingen.
En het is ook een lastige boodschap, dat niets écht slecht
of écht goed is. Mensen willen het liefst horen: eet altijd
ananas en alles komt goed.”
Geen dogma’s dus voor Fresco. Zelf is ze sinds haar
studententijd grotendeels vegetariër, maar fastfood in de
ban doen – de hamburger uit haar boek – vindt ze onzin.
Zo’n hamburger is trouwens gemaakt van restvlees, dat
anders weleens verspild zou kunnen worden. “In mijn
eigen keuken komt nog steeds geen vlees binnen.
Maar je zal me nooit horen zeggen: iedereen moet
vegetariër worden. Flexitariër lijkt me al een mooie stap.”
En toch: in het debat over voedsel en gezondheid
haalt de onderbuik het niet zelden van de wetenschap.
“De wetenschap heeft niet meer die onaantastbare positie
van een aantal decennia geleden, dat is nu eenmaal zo.
Er is het internet, een supermarkt van meningen, waar
werkelijk alles geldt als een feit. ‘Van brood ga je dood’,
‘iedereen glutenvrij’, ‘suiker is slecht’: dat zijn morele
uitspraken. Wetenschappers moeten zich daar vooral
zelf niet toe laten verleiden. Zij moeten juist deproblematiseren, alles in perspectief blijven plaatsen.”
“Maar je mag nooit vergeten: er hangen ook veel positieve
emoties vast aan eten. Onze voedselcultuur is zo rijk,
en samen eten verbroedert. We moeten dat dringend weer
meer doen, en weer zelf gaan koken. Het is hoog tijd:
onze millennials groeien op met het idee dat koken gelijk
staat aan iets opwarmen in de magnetron (lacht).”
Wouter Verbeylen, KU Leuven Nieuws
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Laudatio voor professor Louise O. Fresco
Uitgesproken in Leuven op 15 februari 2017 door professor
Wannes Keulemans en professor Annemie Geeraerd
Mijnheer de Rector,
Excellenties,
Beste collega’s,
Dames en Heren,
Beste studenten,
Een terras op het eiland Lanzarote; de zee, rimpelend
en geruststellend in haar aanwezigheid; een lijvig boek.
Gaandeweg kijk ik steeds minder naar de zee, het boek
grijpt me vast om me niet meer los te laten: ik lees
“Hamburgers in het paradijs. Voedsel in tijden van
schaarste en overvloed”, geschreven door Louise Fresco.
Ik geef u enkele wapenfeiten uit haar CV: Prof. dr. ir. Louise
Ottilie Fresco is voorzitter van de Raad van Bestuur van
Wageningen UR en lid van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen. Van 2006 tot juli 2014
was zij als universiteitshoogleraar verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was zij Assistant
directeur-generaal van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. En nog vroeger,
van 1990 tot 1997, was zij hoogleraar in de plantaardige
productiesystemen in Wageningen. Zij schreef ook drie
romans, waarvan De Utopisten in 2008 genomineerd werd
voor de Libris Literatuurprijs. Nadien kwam dan het eerder
genoemde “Hamburgers in het paradijs” dat in Nederland,
maar ook wereldwijd in zijn Engelse vertaling, een grote
verspreiding kent. Bovendien schrijft zij zeer regelmatig
columns en opiniestukken in kranten en tijdschriften over
verschillende onderwerpen die de maatschappij beroeren,
een activiteit die zij met onze rector deelt.

Louise Fresco
De naam Louise Fresco is onlosmakelijk verbonden met
voedsel en voedselproductie in een zeer brede context,
een thema waar we allemaal mee te maken hebben en
waarbij ook elk van ons gevoelens heeft. We hanteren
ook een waardenpatroon bij onze keuzes wat we eten,
met wie, en wanneer. Soms doen we dat expliciet – denk
aan de overtuigde veganist – maar op zijn minst doen we
dat impliciet, bijvoorbeeld wanneer we er als vanzelfsprekend
voor zorgen dat er meer dan voldoende – dus eigenlijk
teveel - eten is voor onze bezoekers. Louise Fresco brengt
ons de ethisch belangrijke boodschap dat duurzame
voedselproductie en voedselconsumptie niet alleen een
paradijsverhaal ver van ons bed is, maar een verhaal dat
begint bij onze cultuur en dagdagelijkse keuzes.

We hebben in Europa toegang tot een ongelooflijke
overvloed aan voedsel, de keuzestress loert om de hoek.
De tijden van schaarste lijken voorbij, al zijn die nog niet
zo veraf: de niet meer zo piepjonge personen onder ons
herinneren zich wellicht nog verhalen van bittere honger
en een eenzijdig voedselpatroon in armere streken van
Vlaanderen voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.
Maar ook vandaag kunnen en mogen we onze ogen niet
sluiten voor armoede, ook in ons land, en de daarmee
samenhangende beperktere toegang tot voldoende en
gebalanceerde voeding.
In Hamburgers in het Paradijs vertrekt Louise Fresco van
twee iconische maar contradictorische beelden: het aards
paradijs en de hamburger. Het aards paradijs is een
eeuwenoud beeld, aanwezig in bijna alle culturen, dat de
symbiose van de mens met een schijnbaar onuitputtelijke
en wondermooie natuur voorstelt, waarin lijden afwezig is –
of toch zolang men maar van de appel afblijft. De hamburger
is even iconisch als symbool van de moderne fastfoodcultuur.
Doorheen haar analyse stelt ze vast dat schijn bedriegt:
hamburgers zijn een prima uitvinding om minder fijne delen
van een vleeskarkas nuttig te verwerken, zodat we geen
nuttige proteïnen verspillen en dus per definitie duurzamer
handelen dan wanneer we die delen als afval zouden
beschouwen. De link tussen een hamburger en duurzaamheid is een link die de moderne consument niet spontaan
legt omdat men de connectie met akkerbouw, veeteelt en
al zeker met het slachtproces niet meer ziet.
De globale voedselzekerheid, duurzame voedselproductie,
het indijken van de obesitasepidemie, impact op het milieu,
klimaatverandering, biodiversiteit, economische en sociale
ontwikkelingen, energie zijn met elkaar verweven en vormen
samen een van de grote uitdagingen voor de volgende
decennia. Prof. Louise Fresco vertolkt steeds een kritische
en onafhankelijke visie op deze problematiek en is gedreven
door haar verlangen om de discrepantie tussen de wetenschappelijke kennis en vooruitgang enerzijds en de
maatschappelijke vragen op het gebied van landbouw en
voedsel anderzijds sterk te verminderen; een discrepantie die
- en ik citeer - zich verscherpt door de neiging om in zwartwitdenken te vervallen en simpele slogans te propageren.
Ook vanuit de reacties op onze eigen Metaforum visietekst
over duurzame voeding kunnen we getuigen dat het niet
makkelijk is, maar wel noodzakelijk, om als wetenschapper
een genuanceerd en onderbouwd standpunt te blijven innemen
over duurzame voedselproductie. Dergelijke genuanceerde
standpunten durven al eens botsen met rechttoe-rechtaan
ideeën van drukkingsgroepen, zeker als hun waardenpatroon
niet duidelijk uitgesproken wordt en dus ongemerkt een
wetenschappelijk gebaseerde discussie kan vertroebelen.
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Wat vaststaat en wat Louise Fresco ook verdedigt is dat
de huidige landbouwpraktijken verder kunnen en moeten
verduurzamen en dat haar primaire doel om voldoende en
voedzaam voedsel voor de hele wereldbevolking te leveren
niet uit het oog mag verloren worden. Elke landbouwactiviteit
die uitsluitend wil bouwen op het iconisch beeld van de
natuur als een onuitputtelijk paradijs kan de wereldbevolking
niet duurzaam voeden. Want, helaas, we konden niet van
de appel blijven ...
De unieke en geëngageerde inzet van Prof. Fresco kan
ook een ruimere impact hebben. Haar voorbeeld kan ons
inspireren om te reflecteren hoe we, elk vanuit onze eigen
academische discipline, een deel van de opdrachtsverklaring
van de KU Leuven kunnen waarmaken: kennis ten dienste

Nieuwe uitgaven
WAT MET ONS VOEDSEL?
Prof. Wannes Keulemans (Departement Biosystemen),
Tessa Avermaete (postdoctoraal onderzoeker aan
de divisie bio-economie), uitgegeven door Lannoo.
Sinds de dioxinecrisis, het paardenvleesschandaal en de
onheilspellende berichten over obesitas heerst er een grote
maatschappelijke bezorgdheid rond voedsel. Maar naast de
vraag hoe gezond te eten, plaatst de 21ste eeuw ons voor
nog veel meer voedseluitdagingen: - Hoe slagen we erin
om op een duurzame manier voedsel voor iedere burger te
produceren? - Zijn landbouw en behoud van biodiversiteit
te verzoenen? - Wat is een duurzaam voedingspatroon? Hoe groot is de impact van landbouw en veeteelt op het
milieu? - Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer?
Wat met ons voedsel? geeft op al deze vragen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord en presenteert een
zienswijze om in de toekomst met de uitputting van
grondstoffen, de milieuproblematiek en de nood aan
voedselzekerheid om te gaan.
Dit boek is het resultaat van twee jaar samenwerking
van de metaforumwerkgroep rond voedselzekerheid en
voedselproductie en wil een bijdrage leveren in het publieke
debat rond de voedselproblematiek.
Het boek is te verkrijgen bij Uitgeverij Lannoo. www.lannoo.be/nl
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stellen van mens en samenleving, met bijzondere aandacht
voor de meest kwetsbaren. Ook dit is een keuze die we elke
dag opnieuw moeten maken. Het is een keuze die consequenties met zich meebrengt en ons ook kwetsbaar kan
maken. Maatschappelijke druk rond controversiële thema’s
mag echter nooit een reden zijn om een onderbouwd standpunt voor onszelf te houden. Ik citeer een tweet van Louise
Fresco van twee weken geleden: “So relevant now Martin
Niemöller’s poem on 1940s intellectual courage “Then they
came for me—and there was no one left to speak for me”.”
Om al deze redenen, verzoek ik u, Mijnheer de Rector,
op voordracht van de Academische Raad, het eredoctoraat
te willen verlenen aan mevrouw Louise Fresco.
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Nieuw Europees partnerschap wil
ons gezonder doen eten en voedselverliezen met de helft verminderen
Een nieuwe samenwerking neemt het voortouw bij
de transformatie van de voedingssector
De komende zeven jaar zullen meer dan
50 partners ongeveer 1,2 miljard euro
investeren in de innovatie en transformatie van de voedselketen in Europa.
Europa zelf draagt nog eens 400 miljoen
euro bij. De samenwerking komt er na
prof. Jan
een oproep van het European Institute of
Delcour
Innovation and Technology (EIT) en krijgt
de naam EIT Food. Tot de partners behoren
zowel bedrijven als universiteiten en onderzoeksinstellingen. Voor Vlaanderen nemen de KU Leuven,
Group Colruyt en Puratos deel.
“De ambitie van deze grootschalige Knowledge and Innovation
Community (KIC) is ervoor te zorgen dat tegen 2030 60%
van de Europese consumenten een beter consumptiepatroon hebben”, licht dr. Kurt Gebruers toe, coördinator
van het Leuven Food Science and Nutrition Research
Centre (LFoRCe). “Daarbij is het van belang dat mensen
meer fruit en groenten, volkorenproducten en proteïnen
eten en minder zout, suiker en verzadigd vet. Dit kan
enkel indien het vertrouwen van de consument in de
ganse voedingsketen hersteld wordt.” EIT Food heeft
verder als streefdoel de voedselverliezen in Europa met
50% te reduceren. Dit vereist een nauwe betrokkenheid
van de consument.
EIT Food zal ook vier innovatieprogramma’s opzetten.
Een eerste programma zal handelen over gepersonaliseerde
gezonde voeding, een tweede over de digitalisering van
de ganse voedingsketen, en een derde over manieren om
de consument te betrekken in het ganse voedingsgebeuren
en het introduceren van nieuwe technologieën in landbouw,
levensmiddelenproductie en -distributie. Het laatste innovatie-

dr. Kurt
Gebruers

programma zal gaan over efficiënt grondstofen energieverbruik. EIT Food zal samenwerken met aanverwante sectoren om
de introductie van nieuwe technologieën
te versnellen en terzelfdertijd start-ups
ondersteunen door coaching en
investeringsprogramma’s.

Een belangrijke bedoeling van EIT Food is om
de Europese voedselketen duurzamer te maken door
onderzoek, opleidingen en ondernemerschap rond dit thema
bij elkaar te brengen. Het is de bedoeling de curricula van
studenten en professionals om te vormen tot motoren
voor innovatie en ondernemerschap en op die manier
de competitiviteit van de voedingsindustrie in Europa,
die nu reeds 44 miljoen jobs telt, een boost te geven.
EIT Food zal een internationaal Masterprogramma voor
studenten organiseren en duizenden studenten en professionals opleiden via workshops, summer schools en
online programma’s zoals MOOCS (Massive Open Online
Courses) en SPOCS (Specialized Private Online Courses).
Het hoofdkwartier van dit grootschalig initiatief zal gevestigd
worden in België en ondersteund worden door vijf regionale
co-locatiecentra in Leuven, München, Reading (Verenigd
Koninkrijk), Warschau, en Madrid. Het wordt aangestuurd
door een Supervisory Board waarin ad interim vanuit
Vlaanderen professor Jan Delcour (KU Leuven) zetelt,
en een Interim Management Team waarvan vanuit
Vlaanderen ad interim Frank Segebarth (ex-Puratos)
en Mieke Vercaeren (Colruyt Group) lid zijn. Het co-locatiecentrum in Leuven heeft ad interim als directeur dr. Kurt
Gebruers, coördinator van het Leuven Food Science and
Nutrition Research Centre (LFoRCe) van de KU Leuven.
Contact:
Kurt Gebruers, interim-directeur CLC West
en coördinator van het Leuven Food Science
and Nutrition Research Centre (LFoRCe),
tel. 016 32 19 19, e-mail: kurt.gebruers@kuleuven.be
13
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Standpunt van de Koninklijke Vlaamse
Academie van België over de chemische
weg naar een CO2 – neutrale wereld
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten wil de stem van de chemie in
het debat over een CO2 – neutrale wereld laten horen en aangeven welke realistische oplossingen de chemie
kan aanbieden. Dit Standpunt kwam tot stand dankzij een werkgroep binnen de schoot van de Klasse
Natuurwetenschappen van de KVAB. Werkgroepvoorzitter was prof. Johan Martens en prof. Pierre Jacobs
en academici van UAntwerpen en UGent maakten deel uit van deze werkgroep.

De chemische weg naar een CO2 – neutrale wereld
en verbrandingsmotoren in milliseconden omgezet tot CO2
dat in de atmosfeer wordt geloosd.

prof. Johan Martens

prof. Pierre Jacobs

Het chemisch element koolstof (C) is een bouwsteen
van het leven. Het is van wezenlijk belang in de energievoorziening, de technologie en in alle materiële dingen die
de mens produceert en verbruikt. Onze maatschappij
functioneert volgens een koolstofeconomie. Het merendeel
van voor de mens bruikbare koolstofverbindingen zijn
afkomstig van kooldioxide (CO2) dat door fotosynthese
wordt ingebouwd in biomassa. Op een geologische
tijdschaal werd fossiele biomassa omgezet tot steenkool,
aardolie en aardgas. Op het eind van hun levenscyclus
worden de koolstofatomen in door de mens geproduceerde
goederen terug vrijgezet onder vorm van CO2 dat in de
atmosfeer terechtkomt. De excessieve CO2-emissie door
antropogene activiteit is in zijn essentie een timingprobleem
dat zijn meest extreme vorm aanneemt bij het aanwenden
van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie.
Fossiele koolstofverbindingen waarvan de vorming
miljoenen jaren in beslag nam, worden in elektriciteitscentrales
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De natuurlijke CO2-captatiemechanismen werken te traag
om de stijgende CO2-emissie te compenseren. De levensnoodzakelijke transitie naar CO2-neutrale menselijke activiteit
op aarde brengt dan ook enorme wetenschappelijke en
technologische uitdagingen met zich mee. De huidige
generatie staat voor de verpletterende verantwoordelijkheid
om niet alleen de stijging van de CO2- concentratie in de
atmosfeer een halt toe te roepen, maar ook om deze tot
een lager, aanvaardbaar niveau terug te dringen teneinde
de door broeikasgassen veroorzaakte klimaatverandering
te beperken. Er zijn meerdere scenario’s die een mogelijke
oplossing bieden voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Omwille van zijn essentiële rol zal het chemisch element
koolstof een prominente plaats blijven innemen in de
economie. Eerder dan het bannen van koolstof is het
streefdoel om binnen afzienbare tijd een CO2-neutrale
wereld te realiseren. In dit KVAB-Standpunt is een weg
uitgetekend om dit doel te bereiken. Tevens worden
gangbare misvattingen weerlegd. Het complex probleem
van de stijgende CO2-concentraties in de atmosfeer wordt
herleid tot zijn essentie om oplossingen te kunnen vinden.
De CO2-uitstoot is verdeeld over puntbronnen en diffuse
bronnen, elk verantwoordelijk voor ongeveer de helft van
de uitstoot. Puntbronnen zijn de schouwen van grote
installaties zoals elektriciteitscentrales, raffinaderijen,
hoogovens, cementovens en verbrandingsovens, waarvan
er een 220-tal in Vlaanderen zijn. Het afvangen van CO2
aan deze puntbronnen en de omzetting van deze CO2
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vermits hieruit via katalyse tal van
chemicaliën en kunststoffen kunnen
geproduceerd worden.

tot brandstoffen, chemicaliën en materialen met snelle
katalytische processen wordt technisch mogelijk. Enkele
ontluikende technologieën werden reeds op industriële
schaal gedemonstreerd. Andere bevinden zich nog op
laboratorium- of pilootschaal. Hun implementatie kan worden
gerealiseerd in een tijdsvenster van 5 tot 20 jaar mits de
nodige investering in wetenschappelijk onderzoek en
ontwikkeling. De massale hoeveelheden energie nodig
voor deze processen van afvang en omzetting van CO2
dienen te komen van lage-koolstof energiebronnen,
en voornamelijk van de zon. Getijdenenergie, geothermische
energie of kernenergie komen eveneens in aanmerking.
Synthetisch methaangas, dat uit CO2 en waterstofgas kan
worden aangemaakt, is een aantrekkelijke regenereerbare
energiedrager met een reeds bestaand distributiesysteem.
Methanol biedt voordelen als vloeibare brandstof en is
tevens een bouwsteen voor de chemische industrie,

De Koninklijke Vlaamse Academie van België is een
autonoom wetenschappelijk-cultureel genootschap
dat instaat voor de bevordering van wetenschap en
kunsten en bijdraagt tot de uitstraling ervan. Ze is als
Academie uniek in dat ze tevens de kunsten en de
ingenieurswetenschappen in haar midden heeft
opgenomen. Door deze interdisciplinaire aanpak is
de KVAB goed uitgerust om de bredere erkenning
van de grote waarde van wetenschappen en kunsten
na te streven. Alle wetenschapsdomeinen behalve de
medische wetenschappen komen aan bod: exacte,
technische, natuur-, humane, kunst-, sociale en toegepaste, met zowel aandacht voor het proces als het
product van de wetenschap. De Academie interageert

De CO2-uitstoot door diffuse bronnen
is daarentegen een moeilijk op te
lossen probleem, en vooral de
CO2-uitstoot door het vervoer op
de weg, over water en in de lucht,
waarvoor technologische doorbraken voor CO2-captatie ontbreken.
Het bannen van koolstof uit de
volledige energievoorziening van
de mensheid is met de huidige
technologische kennis onmogelijk,
maar een overstap naar een
gemengde koolstof-waterstofeconomie kan de CO2-uitstoot
door de transportsector aanzienlijk
beperken. De levenscyclus van
de waterstofatomen in chemische
verbindingen eindigt met de vorming
van water, wat geen bedreiging vormt.
“In the long history of the world, only a few generations
have been granted the role of defending human life
(freedom) in its hour of maximum danger.
I do not shrink from this responsibility - I welcome it.”
Deze bekende uitspraak van John F. Kennedy uit zijn inaugurale
rede als president van de Verenigde Staten van Amerika
(1961) kan hier passend worden aangehaald, gezien de
bedreiging voor de mensheid. Destijds was het de vrijheid
die werd bedreigd. De huidige en de volgende
generatie kan niet om het CO2-probleem heen
en dient zich verantwoordelijk op te stellen.
De volledige tekst kan u downloaden via
www.kvab.be/standpunten.aspx
Bron: Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten

op een actieve wijze met de verschillende actoren in
het maatschappelijk debat rond belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze biedt ook antwoorden en
alternatieven in de aanpak van mogelijke beleidsmatige uitdagingen. De Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten wenst
jaarlijks minstens acht standpunten te publiceren en
doet dat dankzij het netwerk van de Academieleden,
die de werkgroepen aanrijken met de nodige expertise.
Door haar multidisciplinariteit kan de Academie tijdig
wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, en kan ze probleemstellingen formuleren en
beleidsalternatieven aangeven.
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Unieke collectie viert jubileum:
een bananentaart met
dertig kaarsjes
De KU Leuven huisvest al dertig jaar een fraaie collectie
bananen, die ondertussen al meer dan 1.500 stekjes
telt. “Ons werk wordt nog belangrijker nu er door de
klimaatverandering meer nood zal zijn aan bananen
die resistent zijn tegen droogte of ziektes.
Onze teller staat momenteel op 1.536 bananenstekjes.
Daarmee is hier in Leuven het merendeel van de naar
schatting duizend bestaande variëteiten vertegenwoordigd”, vertelt professor Rony Swennen van het
Laboratorium voor Tropische Plantenteelt, die beheerder
is van de bananencollectie. Voor ons is het misschien
verrassend dat er zoveel bananen bestaan, omdat wij in
het Westen de vrucht doorgaans enkel rauw eten. Maar in
Afrika, Latijns-Amerika en Azië worden bananen ook gegrild,
gebakken, gekookt of gebruikt om bier van te brouwen.
Wereldwijd bekeken is het dan ook een belangrijk
voedselgewas, te vergelijken met rijst, tarwe en maïs.

© Bioversity International

De Leuvense collectie is ondertussen onder de paraplu
van de Verenigde Naties terechtgekomen als Bioversity
International Musa Germplasm Transit Centre en is erkend
als werelderfgoed. “Wij bewaren de biodiversiteit en
documenteren de eigenschappen van al die bananenvariëteiten. En dat wordt meer en meer van belang nu
er door de klimaatverandering meer vraag zal zijn naar
bananen die resistent zijn tegen droogte of ziektes.”
Om de vele variëteiten te bewaren, gebruiken de bio-ingenieurs
een koude kamer. Die staat vol rekken met proefbuisjes,
met daarin kleine bananenplantjes van 3 à 4 centimeter.
“We verzenden onze stekjes ook. In die dertig jaar hebben
we al 17.000 stalen naar 109 landen gestuurd: naar ngo’s,
universiteiten, firma’s of ministeries van landbouw die op
zoek zijn naar een banaan met specifieke eigenschappen”,
vervolgt Swennen.

© Bioversity International

Professor Rony Swennen en Alexander De Croo,
vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking
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“Bananen kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen
in de strijd tegen vitamine A-tekort, dat elk jaar een half
miljoen kinderen blind maakt en aan de helft van hen het
leven kost, ten gevolge van infecties. Veel van die kinderen
wonen in Afrika, waar bananen het vierde belangrijkste
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voedingsgewas zijn. Daarom hebben we al vitamine A-rijke
bananenvariëteiten naar Burundi en Congo gestuurd en
we hebben plannen om uit te breiden naar Kenia, Tanzania
en Oeganda.”

Van maniok tot narcis
De proefbuisjes beheren is een arbeidsintensief proces:
“De plantjes moeten opgekweekt worden, ze moeten
ziektevrij blijven, en na een jaar moeten ze alweer overgezet worden naar nieuwe proefbuisjes, en dat telkens

voor alle 1.500 stekjes.” Het labo ontwikkelde daarom
jaren geleden al een alternatieve techniek om de bananen
te bewaren: cryopreservatie. “We bewaren stukjes weefsel
van één tot twee millimeter – eigenlijk plantaardige stamcellen – van elke bananenvariëteit in vloeibare stikstof bij
een temperatuur van -196 graden Celsius. Met die methode
kunnen we de stukjes weefsel voor honderden jaren
bewaren en regenereren tot een normaal plantje.
Bijna duizend exemplaren van onze collectie worden
momenteel bewaard in de cryotanks.”
Cryopreservatie is trouwens ook toepasbaar op vele
andere planten: “We hebben onze techniek uitgebreid
getest op verschillende families van voedselgewassen.
Het lukt ook met aardappelen en maniok, en zelfs met
dennenbomen en narcissen. Je kan de techniek gebruiken
voor alle planten die zelf geen zaden maken, zoals de
meeste bananen, of planten waarvan de zaden moeilijk te
stockeren zijn, zoals kokosnoten of olijven. Op die manier
zou je een tegenhanger kunnen bouwen voor de Svalbard
Global Seed Vault, de wereldzadenbank op het Noorse
eiland Spitsbergen – maar dan voor planten waarvan je
geen zaad kan bewaren.”

© Bioversity International

Ilse Frederickx @ Campuskrant
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Professor Peter Robert Shewry
ontvangt Francqui-Leerstoel
aan de KU Leuven
De Francqui-Stichting reikt jaarlijks, naast de prestigieuze Francqui-prijs, ook de FrancquiLeerstoelen uit. De stichting kent er jaarlijks twee toe aan elke Belgische universiteit.
Een leerstoel maakt het mogelijk om een professor van een andere Belgische universiteit
uit te nodigen om een onderwijscyclus van het hoogste niveau in zijn of haar vakgebied
te organiseren voor een reeks van tien lesuren, ter aanvulling op het gewone onderwijs.
De professoren Jan Delcour, Christophe Courtin, Willem Broeckaert, Iris Joye en
dr. ir. Kurt Gebruers droegen met succes prof. Peter Robert Shewry (Rothamsted en
University of Reading, Verenigd Koninkrijk) voor. Op woensdag 15 maart vond de
plechtige openingszitting plaats met inaugurale lezing.

Het onderzoek van professor Shewry richt zich in het
algemeen op het begrijpen van de ontwikkeling van graankorrels, hun structuur en samenstelling en dit met het oog
op kwaliteitsaspecten bij de verwerking van granen en de
kwaliteit van de eindproducten, inclusief de implicaties voor
de gezondheid van de consument. Veel van zijn werk kan
gesitueerd worden op het raakvlak tussen plantenwetenschappen, genetica en levensmiddelentechnologie.
Professor Shewry heeft met de KU Leuven daadwerkelijk
samengewerkt binnen het EU Integrated Project Healthgrain.
Hij heeft een indrukwekkend loopbaanpad doorlopen en
is betrokken in een groot aantal samenwerkingen met
wetenschappers in verschillende disciplines. Hij heeft
bijgedragen in drie belangrijke deeldomeinen.
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Deze zijn de volgende:
Het definiëren van structurele en genetische relaties bij
de proteïnen van graangewassen
Professor Shewry heeft de eerste gedetailleerde biochemische
karakterisering en classificering van de reserveproteïnen
(hordeïnen) van gerst uitgevoerd en de overeenkomstige
ervoor coderende genen geïdentificeerd en in kaart gebracht.
Vergelijkbare studies werden vervolgens uitgevoerd voor
de opslagproteïnen van rogge (secalinen). Hij toonde als
eerste sequentiehomologie aan tussen de opslagproteïnen
van deze graangewassen en de reserveproteïnen van tarwe.
Zijn werk heeft toegelaten prolaminen opnieuw te definiëren
op basis van structurele en genetische relaties. Verdere studies
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op het proteïne- en genniveau hebben toegelaten structurele
en evolutionaire relaties te formuleren van de bredere
"prolamine" superfamilie van plantenproteïnen. Vermeldenswaard is dat deze studies werden uitgevoerd nog voor
sequenties op basis van moleculaire analyses beschikbaar
gekomen zijn en nog voor de ontdekking dat de genomen
van granen gelijkaardige sequenties hebben. Zijn werk toonde
dus reeds vroeg aan dat de granen die we vandaag kennen
ontstaan zijn uit gemeenschappelijke voorouders.
Het bepalen van de moleculaire basis voor de
elasticiteit van tarweglutenproteïnen
Tarwegluten zijn uniek onder de plantaardige proteïnen
omdat ze elastische eigenschappen hebben. Deze eigenschappen zijn van zeer groot belang voor de functionaliteit
van tarwe in meerdere levensmiddelensystemen. Professor
Shewry heeft op basis van spectroscopische en biofysische
studies van gluten en recombinante peptiden een model
ontwikkeld voor de structuur van glutenproteïnen en hun
elasticiteit. De relatie tussen proteïnesamenstelling en de
functionele eigenschappen van tarwebloem werd onderzocht door in tarweplanten via transgenese aanvullende
gluteninesubeenheden in zich ontwikkelende zaadkorrels
in te brengen. Zijn huidig werk op dit gebied richt zich op
het ontwikkelen van tarwerassen die een goede kwaliteit

hebben bij een laag proteïnegehalte met het oog op het
verlagen van de dosering van stikstofbemesting in de
tarweteelt.
Het benutten van de genetische variatie in korrelsamenstelling om het gezondheidspotentieel van
tarwe te verbeteren
Veel van Professor Shewry’s recent werk is gericht op
het verbeteren van de gehaltes aan en samenstelling
van voedingsvezels in tarwe, vooral arabinoxylan in bloem,
teneinde de inname van vezels in het Europese dieet te
kunnen opvoeren. Kandidaat-genen die coderen voor
enzymen van arabinoxylan- en beta-glucan-synthese
werden geïdentificeerd op basis van expression profiling
en bio-informatische analyse en functioneel gekarakteriseerd
door het neerwaarts reguleren van hun expressie in de
ontwikkelende tarwekorrel. Bronnen van genetische
variatie in brood-tarwes worden in samenwerking met
tarweveredelaars geëxploiteerd om cultivars met een
verhoogd gehalte aan totaal en water-extraheerbaar
dieetvezelgehalte te ontwikkelen. Professor Shewry
is de (co-)auteur van 600 peer reviewed papers die,
samengenomen, meer dan 21.600 keer geciteerd zijn.
prof. Jan Delcour, prof. Christophe Courtin,
prof. Willem Broeckaert, prof. Iris Joye en dr.ir. Kurt Gebruers
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Advertentie

BENEO
Uit nieuw onderzoek blijkt dat suiker als ‘vriend EN als
vijand’ wordt beschouwd door Europese consumenten
BENEO, wereldspeler in natuurlijke functionele ingrediënten,
liet onlangs een nieuwe kwantitatief consumentenonderzoek
uitvoeren, en daaruit blijkt dat consumenten suiker als vriend
én vijand beschouwen in hun voeding. De resultaten
benadrukken dat suiker en koolhydraten consumentengedrag bepalen.
Meer dan 5000 consumenten in vijf Europese landen werden
gevraagd naar hun perceptie van suiker, koolhydraten en
voeding, met betrekking tot de glucoserespons in het bloed
na een maaltijd.

Consumenten beschouwen koolhydraten
als essentieel bij gezondheidskwesties
De resultaten tonen dat de belangrijkste gezondheidsproblemen bij consumenten in volgorde van belangrijkheid

20

gewichtsmanagement (43%), vermoeidheid of weinig
energie (36%) en stress (35%) zijn. Consumenten weten
dat de hoeveelheid en het type suiker, evenals koolhydraten
in het algemeen, een belangrijke rol spelen bij het bestrijden
van deze gezondheidskwesties.
De belangrijkste motivatie van de bevraagde consumenten
om producten met minder suiker te kopen waren de
negatieve effecten op hun gezondheid. Voor 58% van
de ondervraagden die minder suiker wilden eten, was
de belangrijkste drijfveer hun gewicht.
Ook de schadelijke effecten op lange termijn van suikerconsumptie, zoals diabetes, waren een bekommernis,
want dit werd aangehaald door bijna een op de drie
consumenten die hun suikerinname wilden verminderen.
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Consumenten maken steeds meer een verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ koolhydraten
Hoewel consumenten de voordelen van minder suikerinname
zien, erkennen ze ook dat koolhydraten de belangrijkste
energiebron zijn voor lichaam en geest. 46% van de ondervraagden verklaarde dat de belangrijkste reden dat ze koolhydraten consumeerden, was omdat deze ‘energie geven’
Tegelijkertijd beginnen consumenten een onderscheid te
maken tussen verschillende types koolhydraten, met meer
dan een op de twee deelnemers die een onderscheid maken
tussen ‘goede’ en ‘slechte’ koolhydraten, zoals eerder al
gebeurde met het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ vetten.
Volkoren, vezels, complexe koolhydraten en langzame
koolhydraten werden beschouwd als ‘goed’; waarbij 51%
van de ondervraagden langzame koolhydraten in het
algemeen als beter beschouwde en 60% langzame
koolhydraten koppelde aan langdurige energie.

BENEO is een afdeling in het specialties segment
van de Südzucker Group - Europa’s grootste suiker
producent. BENEO produceert en vermarkt
functionele voedingsingrediënten gebaseerd op
cichoreiwortels, bietsuiker, rijst en tarwe. Deze
worden gebruikt om voedingsen technologische
eigenschappen van een product te verbeteren.
BENEO stelt meer dan 900 mensen tewerk en heeft
productie-eenheden in België, Chili, Duitsland
en Italië. Als moderne werkgever, weet BENEO
interessante extra-legale voordelente combineren
met een fijne werksfeer, een goede work-life
balance en tal van opleidingen en carrièremogelijkheden. Bovendien zijn de vestigingen in
België (Oreye, Wijgmaal (Leuven) en Tienen) erg
goed bereikbaar, zowel met de wagen als met
het openbaar vervoer.

BELANGRIJKSTE FEITEN
• Opgericht in 2007
• 900 medewerkers
• 5 productie eenheden

Ingrediënten kiezen zoals het langzame koolhydraat
Palatinose™ (isomaltulose), de vezels van cichoreiwortels
Orafti® Inuline en Oligofructose of de suikervervanger
ISOMALT, kunnen voedingsproducenten helpen om te
voldoen aan de vraag van de klant naar alternatieven.
Deze functionele ingrediënten zijn op natuurlijke wijze
afgeleid van suikerbieten en de cichoreiwortel. Met hun
zoete smaak kunnen ze een antwoord bieden op de vraag
van de klant naar suikerachtige zoetigheden, terwijl het
voedingsprofiel wordt verbeterd door suikers met een
hoge glycemische waarde te reduceren en/of de calorieinname te beperken.

• 7 internationale kantoren
Voor meer informatie over BENEO en de
ingrediënten, ga naar www.beneo.com.
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VBI-NIEUWS

VBI ging het bos in … om bomen te planten.

Op zondag 11 december trok VBI met een groepje
sympathisanten op pad om boompjes te planten. We hadden
600 boompjes aangekocht, inclusief bescherming, om in
het universiteitsbos Beverbeek in Achel te planten. Op deze
plek proberen ze het bos op een duurzame manier om te
vormen tot de oorspronkelijke vegetatie, nl. een lindebos.

Deze omvorming is een werk van lange adem en vergt
nog aardig wat onderzoek, waar nu ook VBI zijn steentje
heeft toe bijgedragen. De dag werd afgesloten met het eten
van enkele hectaren steppegras. Bedankt aan alle
behulpzame handen onder onze leden en de leerrijke
toelichting van o.a. prof. Bart Muys en Eric van Beek!

Croque ’n Roll Barkuil
Gelukkig zijn er croques
voorzien om hongerige
magen te stillen. Kaas en
groene pesto voor de
veggies. The King zingt
voor een éérste keer
“Let’s rock, everybody,
let’s rock everybody in
the whole cell block was
dancin’ to the jailhouse
rock”. Ook Bill Haley
komt aan de beurt.

Het is vrijdag 17 februari, 18u00. Alumni van over heel
het land haasten zich naar de meest beruchte kantine
in Heverlee bos.
Afgepeigerd van een
helse werkweek wordt
er op de bel geslagen.
Tournée Minérale of
Tournée Générale?
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Er wordt opnieuw
op de bel geslagen.
“Tournée Générale en doet er ineens twee croqueskes bij!”
Nostalgie. The King zingt voor een tweede keer “Let’s rock,
everybody, let’s rock everybody in the whole cell block was
dancin’ to the jailhouse rock”. Ook Bill Haley komt aan
de beurt.
De laatste croques worden gegrild en de laatste centiliters
gerstenat vloeien uit de leidingen. Tijd om naar huis te
gaan. “Dag en bedankt”.
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Nieuwjaarsreceptie bij Vandemoortele
Bij Vandemoortele te Izegem vond op donderdag 26 januari
de VBI-nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door VBI.Widder,
plaats. Net geen 40 nieuwsgierige leden kwamen een kijkje
nemen achter de schermen van deze grootmacht in de
voedingssector. Na een open en smakelijk onthaal volgde
een uiteenzetting over de rijke geschiedenis en evolutie
van een lokaal familiebedrijf tot een marktleider in Europa.
Zowel de afdeling voor bakkerijproducten als deze voor
margarines werd uit de doeken gedaan. Na de theorie werd
de productie van margarine ook in de praktijk bekeken.
Zo volgde een tocht langs de besturingskamer, de ingrediëntenruimte en de fabriekshal voor margarineproductie,
over de verpakkingslijnen tot in het geautomatiseerde
magazijn. Zoals te verwachten was, verliep alles goed
gesmeerd …

Ook het tweede luik van de avond kende de nodige interesse.
In een nabijgelegen feestzaal werd geklonken op het nieuwe
jaar. Meteen ook het moment om gesprekken aan te knopen
met de mensen van Vandemoortele, oude studiegenoten
of andere generaties. De avond eindigde in schoonheid met
nog een Vandemoortele-attentie om thuis van te genieten.
Met dank aan alle aanwezigen met niet in het minst de mensen
van Vandemoortele voor de warme ontvangst en de mooie
rondleiding! Hopelijk kwam iedereen, ondanks dat het de
dag van de poëzie was, zonder last van rijm thuis!
VBI.Widder
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ALUMNINIEUWS

Het leven van een ontwikkelingshelper in Afrika
Henri Neel (promotie1966) schreef een boek over
zijn jonge jaren als ontwikkelingshelper in Afrika.
Josine Buggenhout van Vlaanderen in de wereld
(www.viw.be) las het boek en schreef een recensie.
Door zijn tweeëndertig jaren aan ervaring als ontwikkelingshelper in Afrika is Henri Neel uitzonderlijk geplaatst om een
uiteenzetting over de ontwikkelingsproblematiek in deze
contreien op papier te zetten. Het succes van zijn lezingen
over politiek en ontwikkeling in Zwart Afrika bleek de
aanmoediging die hij nodig had om zijn schrijvershoed op
te zetten. De behoefte om een bijdrage te leveren die de
kijk van mensen op de wereld en ontwikkelingssamenwerking zou kunnen verdiepen en verbreden, was dan
weer de drijfveer achter het hele project.

De gelukkige perioden van ontdekking en avontuur worden
afgewisseld door perioden van onrust en wankele orde.
Schrijnende taferelen aan ontwikkelingsposten, dispensaria
en ziekenhuizen beschrijven de ernst van de situatie in Afrika
ten tijde van de burgeroorlog, die nog kracht worden bijgezet
door de omschrijving van gewelddaden en slachtpartijen
die op straat gebeuren.
Henri Neel eindigt zijn verhaal met een genuanceerde
slotbeschouwing die de lezer aan het denken en aan het
werk zet, met de kennis die hij heeft verzameld tijdens het
lezen van dit boek en met het inzicht dat hij heeft vergaard
in maatschappelijke en politieke ontwikkelingskwesties.
Een aanrader.
Info: Mijn jonge jaren in Afrika kan besteld worden bij de
Standaard Boekhandel, www.bol.com, www.vertelpunt.be en
bij de auteur zelf via neel.henri@skynet.be. Bekijkt u de foto’s
graag in kleur? Dan kan ook dit met een mail aan de auteur.
Tekst: Josine Buggenhout
Bron: viw.be

De schrijver komt los van met-de-vingerwijzingen en vertrekt
vanuit zijn persoonlijk wedervaren in Afrika, dat als rode draad
doorheen zijn eigen visie op ontwikkeling en maatschappij
loopt. Het relaas wordt kracht bijgezet door sprekende
beelden die de verbeelding van de lezer extra aanzetten
en de hele kroniek behapbaar maken.
Henri Neel hanteert een chronologische vertelstijl,
met uitstapjes naar de omliggende omgeving waar hij
stilstaat bij de schoonheid en de weidsheid van het continent,
maar waar hij ook zijn licht laat schijnen op de vastgelopen
vooruitgang. Het indrukwekkend chronologisch opgebouwde
relaas is zo gedocumenteerd en rond details opgezet,
dat tijdens het lezen meermaals de vraag rijst hoe de auteur
zich zijn hele verleden zo omstandig herinnert. Van die ene
botsing met een nijlpaard tot allerhande tot de verbeelding
sprekende namen zoals ‘Peperzak’ en ‘Van Boven’,
de schrijver laat geen moment onbeschreven. Zo krijgt
de lezer een bijzonder rijke inkijk in de tijd van toen,
die uitmondt in de dag van gisteren.
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STUDENTENNIEUWS
Landbouwkring viert 130 jaar met een Boerenbraderie!
Op 7 en 8 maart 2017 plaatste LBK een grote tent voor
Alma 3 en hielden ze een heuse Boerenbraderie voor alle
studenten van Leuven in samenwerking met LOKO.

Na dat alles werd er gefeest met DJ Gette en een
spetterend optreden van de Stadwachtband.
Het trotse 130ste presidium van LBK!

’s Middags waren er broodjes en drank aan zeer studentikoze
prijzen verkrijgbaar, gevolgd door boerenspelen en workshops: een henna-workshop en een proefwedstrijd.
En wat is een echte braderie zonder een lekkere spekfakkel
of goeie pens? Daarom werd er ’s avonds gebarbecued
en in het kader van 40 dagen zonder vlees waren er ook
volwaardige vegetarische alternatieven.
Op woensdag 8 maart vond in de namiddag een heuse
WERELDRECORDPOGING plaats.
ES-TA-FETTEEEEEE sjalalalalalala ey ey ey!!
Deze kreet wordt wel eens toegeschreven aan onze Leuvense
BierKring, maar klinkt voor elke fervente cantusser wel
bekend in de oren. Het concept is simpel: een 4 uur lang
durende estafette waarin we zo veel mogelijk GRATIS
pintjes met zo veel mogelijk mensen zullen nuttigen.
Vlug drinken of Ad Fundum was dus de boodschap.
Iets na 18 uur werd het record van VTK (1600) verbroken.
Het staat nu op 1779! De pintjes die gedronken werden
tijdens het wereldrecord (alcoholvrij!) werden GRATIS
aangeboden door LBK in samenwerking met Het Pakenhof.

Ook andere presessen (en andere kringen)
deden mee aan de estafette

In 1887 stichtte Paul De Vuyst de Landbouwkring
voor zijn medestudenten en alle studenten
bio-ingenieurswetenschappen in Leuven die nog
zouden volgen. Vandaag de dag, 130 jaar later,
is de Landbouwkring nog steeds de gezelligste
kring van Leuven en dat verdient een feest!

Wat als je afstudeert als Bio-ingenieur?
Weet je nog niet wat je volgend jaar juist wil doen? Heb je een vraag die je misschien liever niet stelt op de
jobbeurs? Consultancy, wat is dat nu echt?
Hopelijk kunnen wij op deze vragen een antwoord voorzien! Op 27 maart organiseren jong.VBI en het presidium
van tweede master een praatcafé. Hier kan je als (bijna) afstuderende bio-ingenieur in een informele setting een
babbeltje doen met bio-ingenieurs die enkele jaren geleden hun diploma haalden. Je kan rustig je vragen stellen
in verband met het werk-leven, met een glaasje cava / wijn / fruitsap / water in de hand.
Voor de duidelijkheid, dit is geen recruitingevent. De sprekers zijn er om je een correct beeld te geven van wat er
gebeurt na het afstuderen, niet om reclame te maken over hun bedrijf.
We doen onze uiterste best een aanbod te voorzien voor alle afstudeerrichtingen en zo veel mogelijk
verschillende domeinen zoals:
• Bedrijfswereld
• Consultancy
• Traineeship
• R&D (onderzoek buiten KU Leuven)
• Doctoraat
• Overheidsinstellingen
• Ervaring in het buitenland
• Bijkomende studies
Hopelijk tot dan!
Jong.VBI en het 2e mast presidium
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